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Beste lezers, 
Op zaterdag 30 juni j.l. zijn we met ca.15 leden op bezoek geweest bij het Museum 
Romeins Halder, Bert van Beek heeft daar een interessante uiteenzetting gegeven over 
het nieuwe museum op Halder. In de komende periode staan er weer enkele interessante 
lezingen en een uitstapje op het programma. Lees erover in deze Heem-info. 

Agenda (noteer de data in uw agenda!) 
Op zondag 9 september a.s. vindt de jaarlijkse Open monumentendag plaats, 
beklimming van de toren is mogelijk. Verder is ook de Michaelkerk aan de Nieuwstraat 
geopend. 

Op dinsdag 11 september om 20.00 uur in De Huif is er een lezing over Peerke 
Donders. Paul Spapens, nauw betrokken bij de Peerke Donders Stichting in Tilburg, zal 
ons komen vertellen over Peerke Donders. Toegang voor leden van de heemkunde-
vereniging is gratis, aan niet-leden wordt een bijdrage van €2 gevraagd.  

Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 21 september is er een kleine tentoonstelling over 
Peerke Donders in de hal van het gemeentehuis aan het Meanderplein. Toegang is gratis. 

Zaterdag 15 september om 11.00 uur kunnen onze leden en andere belangstellenden 
een bezoek brengen aan het Museum Peerke Donders in Tilburg. (Voor leden is de 
toegang gratis, niet-leden betalen van € 3). Voor vervoer dient u zelf te zorgen. 
Carpooling is wellicht een goedkope optie. Aanmelding en informatie bij 
info@deheerlijkheidherlaar.nl  

Zondag 30 september 2018 vindt van 11.00-16.00 uur de WijkDag Theereheide & 
Halder plaats op het Campanulaplein. Onze vereniging zal ook acte de présence geven. 

Lezing op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur in De Huif door Paul Glaser over de 
lotgevallen van zijn tante Roosje. Zijn verhaal is ook in boekvorm verschenen: ‘Dansen 
met de vijand, het oorlogsgeheim van tante Roosje’ 

In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een computer met daarop 
kopieën van stukken uit archieven en databanken met gegevens. U kunt daar ook 
tijdschriften en periodieken van andere heemkundeverenigingen inzien waarop de 
vereniging geabonneerd is of een ruilafspraak mee heeft. 
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Open Monumentendag 

Op zondag 9 september a.s. zal heemkundevereniging “De Heerlijkheid 
Herlaar” in het kader van Open  Monumenten-dag in het dorp Sint-
Michielsgestel een tweetal activiteiten organiseren. Tussen 12.00 uur en 17.00 
uur is het mogelijk de toren aan het Petrus Dondersplein te beklimmen. Deze 
toren is wat is overgebleven van een laat 15e_ eeuwse kerk, aanvankelijk met 
een hoge, slanke torenspits, die in november 1836 tijdens een zware storm 
bovenop de kerk viel. De daarna herbouwde kerk werd in 1932 afgebroken, 
toen de Michaëlkerk aan de Nieuwstraat in gebruik werd genomen. Deze kerk, 
een ontwerp van de bekende architect Hendrik Willem Valk, zal op deze dag 
eveneens geopend zijn. Door de bijzondere bouwstijl is dit gebouw op de lijst 
van rijksmonumenten geplaatst. In de sacristie van de kerk is een 
tentoonstelling ingericht met foto’s die in vogelvlucht een beeld schetsen van 
de geschiedenis van deze kerk en haar voorganger op het Petrus Dondersplein. Zeker de moeite waard is een 
bezoekje aan de ruimte onder de kerk, waar zich tijdens de Tweede Wereldoorlog een schuilplaats bevond 
voor verzetsmensen en piloten die zo uit handen van de Duitse bezetter konden blijven. Als u goed ter been 
bent en geen last heeft van ruimtevrees is een kijkje hier aan te bevelen. De rondleiding onder de kerk is ook 
erg interessant voor de jeugd. De kerk is geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.  

Peerke Donders: een gewone, bijzondere Gestelnaar 

Petrus Norbertus Donders, in Brabant beter bekend als “Peerke” Donders, is 
in Sint-Michielsgestel geen onbekende naam. Er is een Petrus Dondersplein, 
de plaatselijke Scoutinggroep is naar hem vernoemd en aan de Nieuwstraat, 
onder een majestueuze rode beuk, rechts van de Michaëlkerk, is een fraai 
houten beeld van hem te vinden. Het is deze maand 176 jaar geleden dat hij 
voorgoed vanuit Nederland vertrok naar Suriname om daar de rest van zijn 
leven te wonen en te werken. Bijna acht jaar lang, van najaar 1831 tot juli 
1839, was hij inwoner van Sint-Michielsgestel, eerst op het kleinseminarie 
“Beekvliet” en later op het grootseminarie, dat toen nog gevestigd was op 
“Nieuw Herlaar”. Een bijzondere man, die zijn leven geheel in dienst stelde 
van de (melaatse) medemens in Suriname. Terecht dat hij in 1982 zalig werd 
verklaard. 
In september zal heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” speciale aandacht besteden aan deze 
“beroemde” dorpsgenoot. Van dinsdag 4 september tot en met vrijdag 21 september zal er in de hal van 
het gemeentehuis aan het Meanderplein een kleine, voor iedereen gratis toegankelijke tentoonstelling te zien 
zijn, waar op een zevental banners het leven en de bijzondere verdiensten van Peerke Donders worden 
verbeeld. En wie nog meer over deze bijzondere persoon wil weten is op zaterdag 15 september om 11.00 
uur welkom in het Petrus Donderspark in Tilburg. Belangstellenden kunnen deelnemen aan een door de 
heemkundevereniging georganiseerde rondleiding.  

Dansen met de vijand, het oorlogsgeheim van tante Roosje 
Toen Glaser in 2002 een bezoek bracht aan het concentratiekamp Auschwitz ontdekte hij 
in een vitrine een koffer met daarop zijn achternaam: ‘Glaser’. Het bleek de koffer te zijn 
van zijn tante, Roosje Glaser, een jonge, Joodse vrouw uit Den Bosch, die zeer succesvol 
was als danseres, in Nederland, maar ook daarbuiten, zoals in Londen, Parijs en Berlijn. 
Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, begint voor haar een tijd vol spanning en gevaar. 
Na verraad door haar eigen man aan de nazi’s komt ze in diverse concentratiekampen 
terecht, maar ze overleeft ze allemaal en komt na de oorlog in Zweden terecht. Paul 
Glaser vertelt erover, een verhaal dat u niet mag missen. Dansen met de vijand, het 
oorlogsgeheim van tante Roosje (ISBN 978 90 234 9932 9). 
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Bierbrouwerij De Kolk en Brabantia in Sint-Michielsgestel 

Bier was in vroeger tijden een algemene volksdrank. Drinkwater was lang niet altijd van goede kwaliteit en 
dus dronk men bier. Elk Brabants dorp had wel een eigen brouwerijtje, zo ook Sint-Michielsgestel. 
Aanvankelijk was De Kolk de naam van de brouwerij en stond op de Dommelakkers, een perceel van 
Marinus van der Kammen. Tussen 1881 en 1923 wisselt de brouwerij tien maal van eigenaar. In 1923 koopt 
Hubertus van de Westelaken brouwerij De Kolk op de Dommelakkers en verandert dan de naam in 
Brouwerij Brabantia. In 1948 houdt de brouwerij op te bestaan.  

In mei 1877 komt Franciscus Timmermans met zijn gezin vanuit 
Helmond naar Sint-Michielsgestel waar hij het huis betrekt van 
Francis van de Westelaken (bakker) op de Heesakker A222. Deze 
verhuist naar Gemert. Een jaar later koopt hij een perceel grond op de 
Dommelakkers van Marinus van der Kammen. Hierop bouwt hij 
Brouwerij De Kolk. Zijn zoon Franciscus Franciszoon wordt in 1881 
de eigenaar van de brouwerij. hij bouwt deze verder uit, onder meer 
met een woonhuis. In 1886 komt de brouwerij op naam van Elisabeth 
Barbara Verhagen, echtgenote van Franciscus Timmermans junior. 
Vier jaar later in 1890 wordt de brouwerij verkocht aan Jacobus 
Johannes Duijnstee uit ’s-Gravenhage, grondeigenaar en lid der 
Provinciale Staten. Tussen 1890 en 1920 kent De Kolk verschillende 
eigenaren. In 1920 koopt de Boerenbond in Sint-Michielsgestel het gebouw. 

Even terug naar 1894: Woutherus (Woutje) van de Westelaken koopt dan 
brouwerij De Zwaan in het Maaskantje. Hij kocht het van een zekere De Laat, 
die ophield met brouwen. Woutje had vijf zonen en hij stuurde zijn oudste zoon 
Huubke (Hubertus) op 16-jarige leeftijd naar brouwerij De Sleutel in Gouda, met 
18 jaar gaat hij naar Roermond  (Tivolie) en met 24 jaar naar Keulen 
(Sonnenbrau) om er het vak te leren. In 1910 kwam Huubke bij zijn vader 
werken om De Zwaan in de lift te helpen.. In het begin werd er niet veel 
gebrouwen, en had hij ook tijd om op de boerderij en tuinderij te werken. In de 
jaren die volgden werd het drukker. Er werd een paard en wagen aangeschaft om 
de fusten bier rond te brengen. In 1926 doet Woutje zijn De Zwaan over aan zijn 
kinderen Martinus en Johanna. In 1938 wordt de brouwerij gesloten en wordt 
Bierhandel en Limonadefabriek De Zwaan opgericht. 

In 1923 koopt Huubke de 
leegstaande brouwerij De Kolk op de Dommelakkers 
van de Boerenbond. In hetzelfde jaar krijgt hij 
verkering met Johanna de Goeden. Hij was een half 
jaar bezig met het verbouwen van het pand en 
installeren van zijn nieuwe brouwerij genaamd 
Brabantia. 
Op 2 mei 1924 maakte hij zijn eerste brouwsel. De 
mout kocht hij in Swalmen en de hop kwam uit 
Tsjechoslowakije. Eerst maakte hij bovengistend bier 
en later is hij overgestapt op de ondergistende 
methode. In de zomer waren er vier medewerkers en 
in de winter twee. Men brouwde tussen-bier van 4,6%, 
lager van 4% en zwaar bier van 6%. Dit bier werd ook 
wel buffelbier genoemd. Het werd gebotteld in stenen kruikjes maar dit bleek niet houdbaar, daar de kruikjes 
poreus waren. Het bier werd gebotteld in geëtiketteerde beugelflesjes van een kwart liter. Een krat van 
vijfentwintig flesjes kostte toen ƒ 2,25. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij overgegaan op geëtiketteerde 
kroonkurkflesjes van 33 cl en later nog op flesjes van 30 cl. Het etiketteren werd aanvankelijk met de hand 
gedaan en later heeft hij hier wat op gevonden, zodat dit sneller ging. Ook heeft hij een kunstenaar uit het 
dorp gevraagd om een bierviltje te ontwerpen. 
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Het bier werd ook geleverd in fusten van 50 en 30 liter. Naast bier werd 
ook limonade gemaakt zoals citroen, frambozen, champagnepils en 
spuitwater. De limonades werden in beugelflessen van 0,3 liter verkocht, 
ook werden er staven ijs verkocht voor de koeling van het bier voor de 
kasteleins. Naast de brouwerij was er sinds 1924 ook een agentschap voor 
Drie Hoefijzers en Dommelsch bier. In 1948 krijgt Huubke een hartaanval 
en daar er geen opvolger is, hij had twee dochters, stopt hij met brouwen. 
Hij verkocht zijn klantenbestand en café's aan bierbrouwer Godschalx uit 
Berlicum. De inventaris, waaronder de koperen ketels, werd verkocht aan 
de ijzerboer. Het agentschap voor Drie Hoefijzers en Dommelsch is tot ca 
1965 blijven bestaan. In 1989   wordt de brouwerij afgebroken. 
 
Bronnen: 
Bierbrouwerij “Brabantia”, Sint-Michielsgestel, door Bas Billet 
Archief Sibyllae van de Westelaken, geschonken aan de Heemkundekring  
Archief Heemkundekring De Heerlijkheid Herlaar. 
Jef van Veldhoven en Robert van Erp. 

Op de website kunt u de etiketten ook in kleur zien.
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